
  5/1 املسألة
  النائية والمناطق الريفية واالتصاالت للمناطق المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت توفير

  بيان الحالة أو المشكلة  1
 من أكثريعيش  حيث ،1النامية البلدان  يف والنائية الريفية املناطق  يف التحتية البنية تطوير  يف املتمثل التحدي من الضروري مواجهة

 من 7جيم الفقرة  احملددة يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا القيمة التطبيقات لتوفري األساسية الركيزة العامل، سكان نصف
 اجلغرافية والتضاريس القاسي املناخ ذات واملناطق املهمشة املناطق  يف السكان حياةبتحسني نوعية  واملعنية تونس أعمال جدول
ا اليت األهداف لتحقيق وذلك الصعبة،  األهداف ذلك  يف مبا جنيف  يف املعلومات جملتمع العاملية القمة عمل خطة حدد
 حتقيقها يتعّني  واليت واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا استعمال جمال  يف والنفاذ التوصيليةإىل حتسني  الرامية لأللفية اإلمنائية
 .الكوكب  هذا على للجميع ،2015  عام حبلول

مل تتخذ  البلدان النامية إىل املناطق احلضرية أن تؤثر سلبًا على جهود احلد من الفقر ما يف للسكان وميكن للهجرة السريعة
املناطق الريفية والنائية، ولعل من بني هذه التدابري نشر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  يف احلياةو بيئة التدابري لتحسني 

  هذه املناطق. يف واالتصاالت
الريفية والنائية جانبًا مهماً املناطق  يف الة من حيث التكلفة ومستدامةحتتية أساسية لالتصاالت تكون فعّ بنية ومتثل إقامة 

 حتديد نظام مناسب لتوفري خدمات االتصاالت املطلوبة يف مزيدًا من الدراسة. وتتمثل أول خطوة هلذه املسألةيتطلب 
  املناطق الريفية. يف ب والتصدي للتحدياتاملناطق الريفية دون حتديد متطلبات النظام املناس يف

مصممة أساسًا للمناطق احلضرية حيث يفرتض أن تتوفر البنية معظم األحيان   يف أنظمة شبكات االتصاالت احلاليةوتكون 
وما إىل ذلك) إلنشاء  التحتية الداعمة الالزمة (الطاقة الكافية، املباين/املأوى، قابلية النفاذ، القوة العاملة املاهرة املطلوبة للتشغيل

  ي املتطلبات اخلاصة باملناطق الريفية من أجل نشرها على نطاق واسع.شبكة اتصاالت. ومن مث فإن األنظمة احلالية تلب
املناطق الريفية  ومن التحديات املعروفة اليت تواجهها البلدان النامية اليت ختطط لتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

  يلي:  ة ماواملعزول
  الطاقة يف النقص 1)
  تكاليف احلفاظ على الطاقة االحتياطية اليت تعمل عادة بوقود الديزل واملخاطر البيئية املرتتبة عليها  2)
  وعورة التضاريس  3)
  صعوبة النفاذ والنقل 4)
  نقص اليد العاملة املاهرة  5)
  الشبكات وصيانتها والتحديات اليت تطرحها إقامةصعوبة   6)
  اليف التشغيل الباهظةتك  7)

                                                            
ا مبرحلة انتقالت   1  ية.شمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا



  اإليرادات احملتملة من كل مشرتك يف اخنفاض 8)
  .جتمعات سكانية قليلة الكثافة ومتفرقة 9)



نشر البنية   يف الدراسات التفصيلية اليت تتناول التحديات املتمثلةمن  اً مزيدأن جتري جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت ويتوقع 
مع مراعاة املنظور  ،املناطق الريفية والنائية  يف من حيث التكاليف واملستدامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فّعالةالتحتية ال
  اإلمجايل.

"توصيل القرى باالتصاالت/تكنولوجيا  هدف القمة العاملية جملتمع املعلومات املتمثل يفينبغي تعزيز  ذلك، ىعل وبناءً 
 تكنولوجيات النطاق العريض الناشئةاستعمال اط نفاذ جمتمعية" على حنو أكثر كثافة بواسطة املعلومات واالتصاالت وإقامة نق

تزال  املناطق الريفية والنائية. وال يف خمتلف خدمات التطبيقات اإللكرتونية بغية تفعيل األنشطة االجتماعية واالقتصادية يف
ومكاتب  (CAC) ومراكز النفاذ اجملتمعي (PCO)لنداء العمومية ومكاتب ا (MCT)مراكز االتصاالت اجملتمعية متعددة األغراض 

تتوفر فيها الفعالية بالقياس إىل التكلفة من حيث تقاسم سكان اجملتمع احمللي للبنية التحتية واملرافق والتوجه الربيد اإللكرتونية 
  حنو هدف توفري نفاذ الفرد إىل االتصاالت.

  البلدان النامية. يف املناطق الريفية يف أنظمة الشبكات الثابتة واملتنقلة لنشرهالذا يقرتح مواجهة التحديات ومتطلبات 
 دمات متعددة الوسائطاخلوقد تتأثر القرارات اليت تدفع أوًال إىل فحص تقنيات وحلول بعينها مث اختيارها لتوفري 

  :دون أن تقتصر عليهيلي  /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبالالتصاالت
زيادة توافر االتصاالت/تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اليت تتيح توصيلية معززة عريضة النطاق، بتكاليف   أ ) 

  .االحتباس احلراريانبعاثات غازات  ويف استهالك الطاقة يف تتناقص تدرجيياً، وباخنفاض
صياغة وتنفيذ  يف أحناء كثرية من العامل يف االتصاالت،لقطاع تنمية اخلربة املكتسبة، منذ دورات الدراسة السابقة   ب)

وحتسني برامج االتصاالت الريفية الكربى مع زيادة أعداد البلدان اليت تستجيب حلاالت حمددة وتطلب استعمال 
  أعمال قطاع تنمية االتصاالت. يف "أفضل املمارسات" داخل البلدان على النحو املوضح

كثري من األحيان  يف ريها من العوامل للحصول على استجابات خمتلفة مبتكرةتأثري العوامل الثقافية واالجتماعية وغ  ج)
البلدان النامية وأقل  يف املناطق الريفية واملناطق النائية يف للوفاء بالطلب على خدمات الوسائط املتعددة من السكان

  منواً. البلدان
إنشاء بنية حتتية  يف متثل عنصرًا أساسياً مسائل تنمية/إدارة املوارد البشرية اليت  يف التقدم املستمر  د )

  لالتصاالت.  مستدامة

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة   2
هناك جمموعة متنوعة متعددة (جديدة وقدمية) من املسائل اليت سيهتم األعضاء بتناوهلا خالل فرتة دراسة املسألة على امتداد 

 تؤدي أن املتوقع واحللول التقنيات ونطاق مدى هي الدراسة يف الرئيسية سيةاألسا املسألةتظل أربع سنوات مقبلة. ويقرتح أن 
 النفاذإىل توفري اهتمام خاص  إيالء مع النائية، واملناطق الريفية املناطق يف اإللكرتونية التطبيقات خدمات توفري يف هاماً  دوراً 
 البيين للتشغيل القابلة (IMT) الدولية املتنقلة االتصاالت ذلك يف شبكات مستدامة، مبا خالل من العريض النطاق إىل
 MHZنطاقات تردد أساسية مثل النطاقني  يف 450 -MHz 470  الدولية املتنقلة لالتصاالت حمددة أخرى تردد نطاقاتو. 
  :التالية بالطريقة سنوات أربع من دورة لتغطية مراحل على الدراسة تتقدم أن كذلك  يقرتحو 
 توفري على كثرياً   تؤثر أن ميكن اليت املمكنة املستدامة واحللول للتقنيات الكاملة اجملموعة تعيني مواصلة - 1 اخلطوة  -

 على التشديد مع النائية واملناطق الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت تطبيقات
 للبنية والتشغيلية الرأمسالية التكاليف لتخفيض املصممة التكنولوجيات أحدث تستخدم اليت واحللول التقنيات



االحتباس  غازات انبعاثات من احلد اعتبارات مراعاة مع والتطبيقات اخلدمات بني التقارب وملساعدة التحتية،
  .احلراري

 لتقدمي طريقة أفضل إىل للوصول تعيينها يتم اليت التقنيات استعمال ا ميكن اليت الطريقة حبث مواصلة - 2 اخلطوة  -
 تقرير وتقدمي مستعمليها احتياجات مع وتكييفها والنائية الريفية اجملتمعات يف املطلوبة والتطبيقات اخلدمات

  .ذلك عن
 لالتصاالت حتتية بنية حتديث أو إنشاء يف النامية البلدان تواجهها اليت التحديات وجتميع وتقدير حتديد - 3 اخلطوة  -

 على قائمة شبكات خالل من العريض للنطاق حمسنة توصيلية توفري إىل اهلادفة تلك سيما الريفية، وال املناطق يف
 نطاقاتو  MHz 470‐450 الرتدد نطاقي مثل املناسبة البيين للتشغيل القابلة الدولية املتنقلة االتصاالت تردد نطاقات

  الدولية. املتنقلة أخرى حمددة لالتصاالت تردد
إعداد تقرير عن السياسات العامة والتدابري التنظيمية اليت تنفذها البلدان النامية للتغلب على التحديات  -  4اخلطوة   - 

  املذكورة أعاله أو التخفيف منها.
 اليت التحديات معاجلة لدى خاصة الريفية املناطق يف الشبكات ألنظمة النظام متطلبات تطور وصف -  5 اخلطوة  -

  .املناطق كتل يف االنتشار يفرضها
 املالءمة ودرجة التكاليف حيث من والفعالية توفريها، يتم اليت اخلدمات جودة يف النظر مواصلة - 6 اخلطوة  -

  .اخلطوات السابقة يف تعيينها يتم اليت واحللول التقنيات واستدامة املختلفة اجلغرافية املناطق يف
 من القصوى االستفادة حتقيق ميكن كيف  بوضوح تثبت اليت احلاالت دراسات سلسلة عن التقرير إغناء -  7 اخلطوة  -

 اجلديدة التكنولوجيا إىل املستندة التقنيات نطاق باستخدام والنائية الريفية املناطق يف لالتصاالت التحتية البنية
 وتعزز احلرارياالحتباس  غازات انبعاثات وختفض والتشغيلية الرأمسالية التكاليف باخنفاض تتسم حلول تقدمي دف
 تكنولوجيا/لالتصاالت النطاق عريضة التحتية البنية منافع من قدر أقصى حتقيق وميكنها اجملتمعات، مشاركة

  .والنائية الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات
املناطق الريفية واملناطق  حتديد مناذج األعمال من أجل نشر الشبكات واخلدمات على حنو مستدام يف -  8اخلطوة   -

  النائية مع مراعاة األولويات احملددة على أساس املؤشرات االقتصادية واالجتماعية.
  نواتج املسألة: رازها يفكل خطوة من هذه اخلطوات، ينبغي كذلك دراسة األمور التالية وإب وخالل الدراسة اليت جتري يف

  نشر البنية التحتية وضرورة توفري املتانة الالزمة للبنية التحتية لالتصاالت؛ االستدامة البيئية يف  -
  اجلوانب املتعلقة بالصيانة والتشغيل لتوفري خدمة مستمرة تتسم باجلودة؛  -
ا واالتصاالت املعلومات كنولوجيات أجهزة بإنتاج املتعلقة واملمارسات الطلب جبانب املتعلقة العوامل  -   استعماهلا؛ وزيادة وخدما
  جهود بناء جمموعات مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل نشر خدمات النطاق العريض؛  -
  توفري احملتوى املالئم للظروف احمللية؛  -
م من التنمية؛املناطق الريفية  أسعار ميسورة للخدمات/األجهزة بالنسبة للمستعملني يف  -   لتبين وتلبية احتياجا

 قطاع يف معاجلتها جتري اليت األخرى للمسائل استجابة اجلارية، األعمال تتسم أعاله املذكورة الدراسات مع التعامل وعند
 وكذلك 4/1و 2/1و 1/1 املسائل وخاصة املسائل هلذه الصلة ذات األنشطة مع كثب  عن التنسيق وخاصة االتصاالت تنمية

 بتجمعات املتعلقة احلاالت االعتبار يف الدراسات هذه ستأخذ ذاته، النحو وعلى. شديدة بأمهية ،5/2و 4/2و 2/2 املسائل



 النامية الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان أقل يف الشديد اخلدمة نقص من تعاين واليت املعزولة واملناطق األصلية، الشعوب
 دراستها ينبغي اليت األخرى اخلاصة احلاالت عن فضالً  ا، تنفرد اليت االحتياجات وستربز الساحلية، غري النامية والبلدان
  .املناطق هذه يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مرافق تنمية لدى

  المتوقع الناتج  3
 أكثر أو توصية جانب إىل أعاله املذكورة اخلطوات من خطوة لكل بالنسبة اجلارية األعمال نتائج عن تقريراً  الناتج سيكون

  .الدراسية الدورة من االنتهاء عند أو الدراسة أثناء سواء املالئمة األوقات يف

  التوقيت  4
  .دواليك وهكذا التالية السنة  يف العمل خطة لتحديد األوىل السنة ناتج وتقييم حتليلويتم . سنوي أساس على الناتججيري إعداد 

  الجهات الراعية/االقتراح جهات  5
 املؤمترات فيما بعد وراجعتها 1994 (WTDC‐94) لعام االتصاالت لتنمية العاملي املؤمتر يف املسألة هذه على أصالً  املوافقة متت

  .الربازيل واهلند واليابان .2014و 2010و 2006و 2002و 1998 لألعوام االتصاالت لتنمية العاملية

  دخالتالمُ  مصادر  6
 االتصاالت تنمية مكتب برامج من املدخالت جانب إىل إليه، واملنتسبني القطاع وأعضاء األعضاء الدول من املرتقبة املسامهات

. بنجاح تنفيذها مت اليت والنائية الريفية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت مشاريع وخاصة الصلة ذات
. والنواتج والتوصيات االستنتاجات أنسب صياغة من املسألة هذه بشأن العمل عن املسؤولني املسامهات هذه وستمّكن
  .للمدخالت إضافية كمصادر  اخلط على واخلربات املعلومات وتبادل للمراسالت املكثف االستعمال ويشجَّع

  الجمهور المستهَدف  7
 1النامية البلدان المتقدمة البلدان الجمهور المستهَدف

 نعم نعم الصلة ذوو السياساتواضعو 

 نعم نعم االتصاالت منظمو

 نعم نعم الريفية السلطات

 نعم نعم املشغلون/اخلدمات مقدمو

 نعم نعم الربجميات مطورو فيهم مبن املصنعون

 نعم نعم املوردون

                                                            
ا مبرحلة انتقالية.شمل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية ت  1  النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا



  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -  الجمهور المستهَدف  أ ) 
 النامية، البلدان يف االتصاالت ومنظمي مشغلي لدى العاملني بني من املتوسط واملستوى العليا اإلدارة مستوى على املديرون

نتائج  وستسرتعي. الناتج هذا بطبيعة رهناً  وذلك للناتج، الرئيسيون املستعملون هم الصلة، ذات الريفية السلطات ذلك يف مبا
  .النامية البلدان احتياجات تلبية على اإلمنائية جهودهم يركزوا كيما  للبائعني الالزم االنتباه هذه الدراسة

  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  )ب
  .الدراسة فرتة أثناء األساليب هذه يف البت سيتم

  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8
  .1 الدراسات جلنة إطار يف

  والتعاون التنسيق  9
  :التالية اجلهات مع تنسق أن املسألة هذه تتناول اليت االتصاالت تنمية قطاع يف الدراسات جلنة على سيتعني

  .االتصاالت تنمية مكتب يف الصلة ذات املسائل يف التنسيق جهات  -
  .االتصاالت تنمية مكتب يف الصلة ذات والربامج املشاريع أنشطة منسقو  -
  .املسألة موضوع على والية هلا اليت والعلمية اإلقليمية املنظمات  -
  ).ITU‐D 20 التوصية انظر( املعنيون اآلخرون املصلحة أصحاب  -

  حسبما يتضح خالل فرتة دراسة هذه املسألة.

  االتصاالت تنمية مكتب ببرامجالصلة   10
للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 2014ديب،  املراَجع يف( 68) والقرار 2014ديب،  املراَجع يف( 11 القرار

  .ITU‐D 19 والتوصية
شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرامية إىل تعزيز تنمية بربامج مكتب تنمية االتصاالت وتتصل املسألة 

  ذلك سد الفجوة التقييسية. يف والتطبيقات واخلدمات ذات الصلة، مبا

  صلة ذات أخرى معلومات  11
  حسبما يتضح خالل فرتة دراسة هذه املسألة.

 


